Склад робочих груп
Координаційної ради з питань реалізації в Україні
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”
Робоча група з питань надання адміністративних послуг
НЕФЬОДОВ
Максим Євгенович

–

перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі, співголова робочої групи

БИЛИМ
Олена Валеріївна

–

заступник начальника управління розвитку
інформаційних ресурсів і систем та
електронного урядування – начальник відділу
розвитку інформаційного забезпечення та
інформаційних ресурсів Департаменту розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій,
документообігу та електронних сервісів
Мінекономрозвитку

ВИШНЕВСЬКА
Інга Євгенівна

–

начальник відділу зв‘язків з громадськістю
Головного сервісного центру МВС

ГУТЕНКО
Денис Вікторович

–

директор Департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики
Мінекономрозвитку

ДЕРГУН
Андрій Степанович

–

директор громадської організації
“Всеукраїнська асоціація центрів надання
адміністративних послуг” (за згодою)

ІЛЛЄНКО
Надія Володимирівна

–

головний спеціаліст відділу стратегічного
планування Департаменту стратегії та
економічного розвитку Мінагрополітики

КРАВЧЕНКО
Олександр Володимирович

–

головний спеціаліст відділу взаємодії з іншими
кадастрами та інформаційними системами і
методологічної роботи Департаменту
державного земельного кадастру
Держгеокадастру

ЛЕЩЕНКО
Анатолій Олексійович

–

заступник директора Департаменту – начальник
Управління нормативно-правового
забезпечення державної реєстрації
Департаменту приватного права Мін‘юсту

ОМЕЛЬЧУК
Світлана
Анатоліївна

–

начальник відділу державної санітарноепідеміологічної експертизи Управління
державного нагляду за дотриманням

санітарного законодавства
Держпродспоживслужби
ПРОКОПЕЦЬ
Валерій Юрійович

–

заступник директора Департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики –
начальник управління розвитку
адміністративних послуг Мінекономрозвитку

СЕМЕНЧЕНКО
Геннадій Борисович

–

завідувач сектору реформування інформаційної
сфери МІП

СИВОЛАПЕНКО
Тетяна Леонідівна

–

начальник відділу розвитку електронних послуг
Департаменту електронного урядування та
розвитку інформаційного суспільства
Державного агентства з питань електронного
урядування України

СТЕЛЬНИК
Ігор Валерійович

–

заступник директора Департаменту захисту
інформації Адміністрації Держспецзв‘язку

СТОРОЖУК
Євгеній Леонідович

–

директор Департаменту розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій,
документообігу та електронних сервісів
Мінекономрозвитку

СУКМАНОВА
Олена Валеріївна

–

заступник Міністра юстиції з питань державної
реєстрації

ТИМОЩУК
Віктор Павлович

–

ТКАЧУК
Діана Анатоліївна

–

заступник голови правління громадської
організації “Центр політико-правових реформ”
(за згодою)

ТРОФИМЕНКО
Іван Вікторович

–

заступник директора Департаменту державної
реєстрації та нотаріату Мін‘юсту

ШАРШОВ
Сергій Іванович

–

директор Департаменту з питань місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади Мінрегіону

ШЕЛЕПИЛО
Андрій Володимирович

–

головний спеціаліст відділу моніторингу та
охорони державного мисливського
господарства та полювання Держлісагентства

начальник відділу адміністративних послуг та
дозвільних документів Держрибагентства

Робоча група з питань відкритості та антикорупційної діяльності
СУКМАНОВА

–

заступник Міністра юстиції з питань

Олена Валеріївна

державної реєстрації, співголова робочої
групи

БАГНІЙ
Анастасія

–

представник громадської організації “Київ
мрій” (за згодою)

БЕЛУГІНА
Катерина Вікторівна

–

начальник відділу зв’язків з громадськістю
Департаменту патрульної поліції Нацполіції

БІЛА
Олена Валеріївна

–

начальник відділу захисту персональних
даних управління забезпечення
функціонування та розвитку акредитованого
центру сертифікації ключів МВС та захисту
персональних даних Департаменту
інформаційних технологій МВС

БІЛОУС
Сергій Іванович

–

директор Департаменту містобудування,
архітектури та планування територій
Мінрегіону

БУЛИКА
Дмитро Борисович

–

начальник відділу захисту інформації та
захисту електронних сервісів Мінприроди

ВЕЛИЧКО
Оксана

–

координатор Урядово-громадської ініціативи
“Разом проти корупції” (за згодою)

ГАВРИЛЕНКО
Олександр
Володимирович

–

завідувач сектору радіаційної безпеки та
охорони праці ДАЗВ

ЗУБКО
Діана Валеріївна

–

виконуюча обов‘язки керівника проекту
Програми розвитку ООН в Україні
«Прозорість і доброчесність публічного
сектору» (за згодою)

КАГЛЯК-МЕЙДМАНІ
Ярослава Олексіївна

–

заступник начальника управління –
начальник відділу Управління
конституційного та адміністративного
законодавства Департаменту публічного
права Мін‘юсту

КЛЮЧАР
Максим Олегович

–

заступник директора проекту MSI
“Підтримка організацій – лідерів у протидії
корупції в Україні “Взаємодія!” (за згодою)

ЛАБУНЬ
Андрій
Володимирович

–

заступник начальника управління дільничних
інспекторів поліції Департаменту
превентивної діяльності Нацполіції

ЛЕЩЕНКО

–

заступник директора департаменту –

Анатолій Олексійович

начальник Управління нормативноправового забезпечення державної реєстрації
Департаменту приватного права Мін‘юсту

МАРОХА
Володимир
Миколайович

–

керівник Адміністративного департаменту
НАЗК

НАРЕЖНЕВА
Діна

–

голова Національного секретаріату ІПВГ в
Україні (за згодою)

НЕСТУЛЯ
Віктор Олексійович

–

директор програми інноваційних проектів
громадської організації “Трансперенсі
Інтернешнл Україна” (за згодою)

ОЛІЙНИК
Катерина
Олександрівна

–

головний спеціаліст відділу розвитку мережі
автомобільних доріг та супутньої
інфраструктури Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку та
автомобільних перевезень
Мінінфраструктури

ПАВЛЕНКО
Олена

–

президент DiXi Grouр (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО
Олександр
Володимирович

–

директор Департаменту стратегії розвитку
ПЕК та інвестиційної політики
Міненерговугілля

САЄНКО
Валерій Валерійович

–

заступник керівника Департаменту
фінансового контролю та моніторингу
способу життя НАЗК

СЛІПКО
Сергій Олексійович

–

начальник Управління геології Держгеонадр

СОТНИК
Роман Іванович

–

начальник відділу розвитку відкритих даних
Департаменту електронного урядування та
розвитку інформаційного суспільства
Державного агентства з питань електронного
урядування України

ТАРАН
Віктор Вікторович

–

голова громадської організації “Центр
політичних студій та аналітики “Ейдос”
(за згодою)

ТРОФИМЕНКО
Іван Вікторович

–

заступник директора Департаменту
державної реєстрації та нотаріату Мін‘юсту

ФОРСЮК
Наталія Валеріївна

–

директор Національного секретаріату
Ініціативи із забезпечення прозорості

будівництва (CoST) (за згодою)
ШИМКО
Наталія Миколаївна

–

заступник директора департаменту
регулювання публічних закупівель –
начальник відділу політики публічних
закупівель Мінекономрозвитку

ШУЛЯК
Олена

–

керівник сектору “Будівництво” Офісу
ефективного регулювання BRDO (за згодою)

ЩЕРБАЧЕНКО
Володимир

–

голова громадської організації
“Східноукраїнський центр громадських
ініціатив” (за згодою)

Робоча група з питань електронної демократії та електронного урядування
РИЖЕНКО
Олександр
Володимирович

–

голова Державного агентства з питань
електронного урядування, співголова робочої
групи

АРХИПСЬКА
Олеся Ігорівна

–

експерт з врядування громадської організації
“Разом проти корупції” (за згодою)

АСЄЄВА
Ганна
БИЛИМ
Олена Валеріївна

БУЛИКА
Дмитро Борисович

–

–

–

менеджер з комунікацій громадської
організації “Електронна демократія”
(за згодою)
заступник начальника управління розвитку
інформаційних ресурсів і систем та
електронного урядування – начальник
відділу розвитку інформаційного
забезпечення та інформаційних ресурсів
Департаменту розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, документообігу
та електронних сервісів Мінекономрозвитку
начальник відділу захисту інформації та
захисту електронних сервісів Мінприроди

БУЮКЛІ
Олена Євгеніївна

–

начальник відділу обслуговування Callцентру управління забезпечення
функціонування та розвитку акредитованого
центру сертифікації ключів МВС та захисту
персональних даних Департаменту
інформаційних технологій МВС

ВОЛОХОВА
Наталія Федорівна

–

начальник відділу ІТ супроводження
бюджетного процесу Мінфіну

ЖЕЛЄЗНИЙ

–

начальник управління інформаційних систем

Андрій Петрович
КАРЕЛІН
Сергій Ігорович

та баз даних Департаменту інформаційних
технологій МВС
–

координатор напряму “Е-демократія”
програми EGAP (за згодою)

КОМАРЕУС
Олександр
Володимирович

–

директор Державної установи “Відкриті
публічні фінанси”

КОТУХ
Євген Володимирович

–

менеджер (управитель) систем з
інформаційної безпеки Державної установи
“Відкриті публічні фінанси”

КУЗЬМЕНКО
Олександр Миколайович

–

начальник відділу захисту інформації та
електронного урядування Департаменту
забезпечення діяльності служби
Держгеокадастру

МАРКАРОВА
Оксана Сергіївна

–

перший заступник Міністра фінансів

НЕСТУЛЯ
Віктор Олексійович

–

директор програми інноваційних проектів
громадської організації “Трансперенсі
Інтернешнл Україна” (за згодою)

РАДЧЕНКО
Микола Васильович

–

начальник управління інформаційних
технологій Головного сервісного центру
МВС

СЕВРУК
Леся Леонідівна

–

виконуюча обов‘язки директора Асоціації
відновлювальної енергетики “Альтернатива”
(за згодою)

СИВОЛАПЕНКО
Тетяна Леонідівна

–

начальник відділу розвитку електронних
послуг Департаменту електронного
урядування та розвитку інформаційного
суспільства Державного агентства з питань
електронного урядування України

СТОРОЖУК
Євгеній Леонідович

–

директор Департаменту розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій,
документообігу та електронних сервісів
Мінекономрозвитку

ТКАЧЕНКО
Микола Миколайович

–

директор Департаменту розвитку
електронних комунікацій Адміністрації
Держспецзв‘язку

ШЕВЦОВ
Олександр Михайлович

–

заступник директора Департаменту
електронного урядування та розвитку
інформаційного суспільства – начальник
відділу розвитку інформаційного суспільства
та ІТ-індустрії Державного агентства з

питань електронного урядування України
ШИМКО
Наталія Миколаївна

ЩЕРБАЧЕНКО
Володимир

–

–

заступник директора Департаменту
регулювання публічних закупівель –
начальник відділу політики публічних
закупівель Мінекономрозвитку
голова громадської організації
“Східноукраїнський центр громадських
ініціатив” (за згодою)

Робоча група з організаційних питань реалізації Ініціативи
ОКША
Наталія Вікторівна

–

заступник директора Департаменту
інформації та комунікацій з громадськістю,
завідуюча відділом Секретаріату Кабінету
Міністрів України, співголова робочої групи

АРХИПСЬКА
Олеся Ігорівна

–

експерт з врядування громадської організації
“Разом проти корупції” (за згодою)

АСЄЄВА
Ганна

–

менеджер з комунікацій громадської
організації “Електронна демократія” (за
згодою)

КЛЮЧАР
Максим Олегович

–

заступник директора проекту MSI
“Підтримка організацій – лідерів у протидії
корупції в Україні “Взаємодія!” (за згодою)

ЛИННИК
Наталія Василівна

–

заступник генерального директора
Всеукраїнської громадської організації
“Комітет виборців України” (за згодою)

МАКОВСЬКИЙ
Дмитро Васильович

–

директор Департаменту електронного
урядування та розвитку інформаційного
суспільства Державного агентства з питань
електронного урядування України

ОРЛОВСЬКИЙ
Олексій

–

директор Програмної ініціативи
“Демократична практика” Міжнародного
фонду “Відродження” (за згодою)

ПАХНО
Анна Ігорівна

–

головний спеціаліст Департаменту
інформації та комунікацій з громадськістю,
завідуюча відділом Секретаріату Кабінету
Міністрів України

СТАВНІЧУК
Володимир Миколайович

–

завідувач сектору з питань просування
України в світі МІП

УРСУ
Олена

–

керівник проекту “Громадянське суспільство
задля розвитку демократії та прав людини”
ПРООН (за згодою)

Склад робочих груп є відкритим і може доповнюватись новими членами.

